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Besluit
Op basis van uw besluit tot het doorlopend
de 1e administratieve begrotingswijziging 2021 vast te stellen
wijzigingen van de begroting en de bevoegdheden
die u daarin hebt, treft u bijgaand de 1e
administratieve begrotingswijziging 2021 aan. De
mutaties zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Aanwijzingsbesluit Op 25 oktober 2016 heeft uw college de
a. aan te wijzen als havenmeester de (plv) teammanager Beheer Openbare
havenmeester en teammanager Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed Ruimte & Vastgoed;
toezichthouder
aangewezen als havenmeester, de teammanager
b. aan te wijzen als plaatsvervanger van de havenmeester de teammanager
haven
Ontwerp Openbare Ruimte alsmede de
Ontwerp Openbare Ruimte alsmede de teammanager Leefbaarheid, Toezicht
teammanager Leefbaarheid, Toezicht & Handhaving & Handhaving;
als plaatsvervangend havenmeester en de
c. aan te wijzen als toezichthouder op de havens in de gemeente Waalwijk
toezichthouder haven en markt van het team
de toezichthouder haven en markt van het team Buitendienst.
Buitendienst als toezichthouder op de haven.
In 26 oktober 2017 heeft de raad van Waalwijk de
Havenverordening Waalwijk 2017 (ter vervanging
van de verordening van 2010) vastgesteld. Omdat
genoemde verordening geen bepaling bevat die
regelt dat de aanwijzing havenmeester en
toezichthouder haven ook van toepassing is ten
aanzien van deze verordening, moeten de
havenmeester en toezichthouder haven opnieuw
aangewezen worden.
Green deal
Sinds 30 november 2017 loopt de Green Deal
1. Instemmen met deelname van de gemeente Waalwijk aan de Green
GezondheidsGezondheidssector Regio Hart van Brabant. Hierbij
Deal Gezondheidssector 2.0 Regio Hart van Brabant
sector 2.0 Hart
zijn veertien zorginstellingen en negen gemeenten
2. Wethouder Odabasi te machtigen de Green Deal Hart van Brabant
van Brabant
uit Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector,
namens de gemeente Waalwijk te ondertekenen
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
3. Als bevoegd gezag samen met de regio de afspraak te maken dat de
(OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Omgevingsdienst Midden en West Brabant een terughoudend
(BOM) en Stichting MOED aangesloten. Deze Green
handhavingsbeleid op het thema energie zal voeren bij deelnemende
Deal loopt tot januari 2021. Gezien de ervaringen
zorginstellingen.
met deze Green Deal is er de wens om tot een
vervolg te komen in de vorm van een Green Deal
2.0 voor de periode februari 2021 tot februari 2024.
Procedurevoorstel Naar aanleiding van de bespreking in het
1. De raad gelijk met de nota reserves en voorzieningen informeren over de
informatie aan
Auditcomité van de nota reserves en voorzieningen
stille reserves.
raad over stille
2020 is gevraagd een procedurevoorstel stille
2. Notitie "Procedurevoorstel stille reserves" voorleggen aan het Auditcomité
reserves
reserves aan het Auditcomité voor te leggen. Het
(op 10 februari 2021)
blijft relevant voor de raad om te weten wat de stille
reserves zijn en het verloop daarvan te kennen.
Onderwerp
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begrotingswijziging 2021
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Stille reserves hebben vooral betrekking op
vastgoed en op deelnemingen.
In 2019 is door de Provincie Noord Brabant
Uit het krediet 7951420 (IUP21/22 Kleinschalige verkeerskundige
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om
aanpassingen) een bedrag van 55.000 euro te reserveren voor realisatie van
verkeersdruk op de A2 te verlichten. In het
de voorgenomen kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de
Uitvoeringsplan MIRT-A2 Knooppunten (Goudappel,
stallingsvoorzieningen voor fiets bij het busstation aan het Vredesplein.
maart 2019) is opgenomen om de fietsenstalling bij 2. De toegezegde subsidie door de Provincie Noord Brabant ter hoogte van
het busstation Vredesplein te Waalwijk te
55.000 euro toe te voegen aan het krediet 7951420 (IUP21/22 Kleinschalige
verbeteren. Dit betekent het verbeteren van de
verkeerskundige aanpassingen).
kwaliteit van de stallingsvoorzieningen en het
3. In de begrotingswijziging behorende bij het Voorjaarsbericht 2021 de
uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen bij het
baten van 55.000 euro begroten binnen het krediet 7951420 (IUP21/22
Vredesplein. Dit als onderdeel van het versterken
kleine verkeerskundige aanpassingen).
van de regionale knooppunten van het openbaar
vervoer. De Provincie heeft hiervoor een
projectsubsidie beschikbaar gesteld tot een
maximum bedrag van 55.000 euro. De
werkzaamheden worden het voorjaar van 2021
uitgevoerd. De baten zijn nu nog niet begroot en
worden daarom verwerkt in de begrotingswijziging
behorende bij het Voorjaarsbericht 2021.
Wollluk Stock en de EHBO vereniging Sprang Capelle Wolluk Stock een subsidie te verlenen van € 8.050 en het restant van
hebben een coronasubsidie aangevraagd voor 2020. € 17.775 af te wijzen
In de bijlage is het advies te vinden met betrekking
- de subsidie aan EHBO Sprang Capelle volledig af te wijzen
tot beide aanvragen.
De SGP heeft vragen gesteld op basis van artikel 47 in te stemmen met de voorgestelde beantwoording
van het Reglement van Orde. De vragen gaan over
- de brief voor verdere afhandeling naar de griffie te sturen
het gebruik van waterstof in onder andere relatie tot
de warmtetransitie.
Na hercontrole van de verordeningen is gebleken dat
de door de Raad geconstateerde typefout in de
tarieven onder 1.2 van de tarieventabel behorende
bij de Verordening Reinigingsrechten 2021, niet in
de definitieve en nu vastgestelde verordening
Reinigingsrechten 2021 is aangepast. Waarom dat
niet is aangepast kunnen wij helaas niet
achterhalen. Vandaar dat nu een Wijziging van punt
1.2 van de tarieventabel behorende bij de
Verordening Reinigingsrechten 2021 wordt

de Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsrechten 2021
overeenkomstig de voorgestelde tarieven met ingang van de 1e dag na die
van bekendmaking te wijzigen overeenkomstig onderstaande tabel.
Punt 1.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening
reinigingsrechten 2021 wordt als volgt gewijzigd:
Hoofdstuk 1
Nieuw tarief
Oud tarief
Oud tarief
Milieustraat
2021
2021
2020
1.2

Voor restafval, puin

€ 0,22 met

€ 0,20 met

€ 0,20 met
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Art. 47 vragen
RvO fractie SGP
inzake
bijstandsuitkering
en boodschappen
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Art. 47 vragen
RvO fractie D66
inzake Hulp aan
gedupeerde
gezinnen van de
kinderopvangtoeslag affaire
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voorgelegd met daarin de door de Raad bedoelde
en hout, matrassen,
tarieven van € 0,22 met een minimum van €1,10.
gips,
Deze wijziging zal in werking treden met ingang van
dakbedekkingsmateria
de eerste dag na die van bekendmaking.
al en GFT-afval, per
kg

Bijgaand treft u de beantwoording aan van de
schriftelijke vragen van de SGP met als onderwerp
"bijstandsuitkering en boodschappen". Aanleiding
van deze vragen is dat de gemeente Wijdemeren
geld van een bijstandsgerechtigde heeft
teruggevorderd ivm boodschappen die door de
moeder van de bijstadnsgerechtigde betaald
werden. De fractie van SGP vraagt zich af of dit in
Waalwijk ook kan gebeuren en hoe het college
hiernaar kijkt.
Door de fractie van D66 zijn artikel 47 - vragen
gesteld betreffende de hulp aan gezinnen van de
kinderopvangtoeslag affaire.
Gemeenten hebben een opdracht gekregen van het
rijk en de VNG om gedupeerden te ondersteunen. In
de gemeente Waalwijk zijn 22 gezinnen bekend die
gedupeerd zijn. Deze mensen zullen door de
Belastingdienst worden doorverwezen naar Team
WijZ. Daarnaast is er een oproep geplaatst in
Weekblad Waalwijk en op de Waalwijzer. Bij Team
WijZ is gecheckt of er nu al cliënten bekend zijn die
al ondersteund worden door Team WijZ. Dat is niet
het geval.
Bijgevoegd is de beantwoording van de vragen die
gesteld zijn door D66.

een
minimum
van € 1,10

een
minimum
van € 1,00

een
minimum
van € 1,00

Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen en deze
door te sturen naar de griffie.

Akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen van D66 betreffende
de hulp aan gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslag affaire en
deze toe te sturen aan de fractie van D66.

